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  ؤمتر األمم املتحدة م
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة 
  الدوحة، قطر

   ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  اإلطار املتكامل املعزَّز    

   لألونكتاد الثالث عشرحدث خاص    
   ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣ يف يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، الدوحة، ُنظم

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    

اسُتهل إفطار العمل الوزاري ألقل البلدان منواً ببيانات أدىل هبا معايل السيد ليخ باتا                -١
مهاتو، وزير التجارة والتموين يف نيبال؛ والسيد سوباتشاي بانيتشباكدي، األمـني العـام             

جارة العاملية؛ والسيد شيخ سـيدي      لألونكتاد؛ والسيد باسكال المي، املدير العام ملنظمة الت       
ديارا، وكيل األمني العام واملمثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غـري الـساحلية               

وأدارت املناقشات السيدة دورويت تيمبو، املديرة التنفيذيـة        . والدول اجلزرية الصغرية النامية   
الرئيسيون هم معايل السيد باتينـدي آرثـر        وكان املتحدثون   . ألمانة اإلطار املتكامل املعزَّز   

كافوندو، وزير الصناعة والتجارة واحلرف يف بوركينا فاسو؛ ومعايل السيد كيبـا تـوراي،     
وزير التجارة والصناعة والتكامل اإلقليمي والعمل يف غامبيا؛ ومعايل السيدة سييت قاسـم،             

ظات اخلتامية السيد تـافريي     وقدم املالح . وزيرة العمل واملتحدثة باسم حكومة جزر القمر      
  . تيسفاتشيو، مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة باألونكتاد

ومجع احلدث وزراء من حكومات أقل البلدان منواً، والوكاالت الشريكة يف اإلطار              -٢
 املتحـدة   املتكامل املعزَّز، وممثلي مركز التجارة الدولية، والبنك الدويل، وبرنـامج األمـم           

اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومدير الـصندوق االسـتئماين لإلطـار          
وكان اهلدف من االجتماع هو حتديد الطرق والوسائل الكفيلة بتسريع حتقيق      . املتكامل املعزَّز 
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.  املعـزَّز  املتكاملنتائج إدماج التجارة يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية ذات الصلة باإلطار           
 يف برامج التجارة والتنمية     املتكامل املعزَّز إسهام اإلطار   : وجرى حبث املسائل الرئيسية التالية    

وُسبل تعزيز إجناز النتائج؛ أفضل الُسبل لدعم جهود أقل البلدان منواً من أجل بناء إطار متسق        
د املتصلة بـالعرض    إلصالح التجارة واالستثمار واإلصالح اهليكلي هبدف التغلب على القيو        

وحتقيق أقصى استفادة من الفرص السوقية؛ كيفية تعزيز الدعم املقدَّم من الوكاالت الشريكة             
  .  إىل أقل البلدان منواً لكي تليب احتياجاهتا املتصلة بالتجارةاملتكامل املعزَّزيف اإلطار 

صاحلة لدمج التجارة يف اخلطط اإلمنائية ألقل البلدان منواً، وتعبرياً    وكان الربنامج أداة      -٣
 املتكامل املعزَّز وعلى هذا األساس، كان اإلطار      . ملموساً عن تقدمي املعونة من أجل التجارة      

قاعدة انطالق ألقل البلدان منواً للبدء يف املشاركة يف مجلة أنشطة، منها تنويـع الـصادرات                
وكانت الدراسـات التشخيـصية     . ية إلجياد فرص عمل واحلد من الفقر      وبناء قدرات إنتاج  

املتكامـل  للتكامل التجاري ومصفوفة العمل وسيلتني فعالتني لإلمساك بزمام عملية اإلطار           
 وترتيب األولويات بالنسبة إىل قضايا التجارة واالستثمار اليت سـُتدرج يف اخلطـط              املعزَّز

ضاً فهم مشترك بأن تنشيط العالقة بني التجارة واالستثمار يف          وكان هناك أي  . اإلمنائية الوطنية 
الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري يف املستقبل من املمكن أن يساعد يف التغلب علـى              

  . القيود املتصلة بالعرض، رهناً مبراعاة الدروس املستفادة
 اجملال من خالل إعداد  نتائج ملموسة يف هذااملتكامل املعزَّزوقد حقق برنامج اإلطار   -٤

، ومن خالل مـشاريع املـستوى       )٣٠(الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري وحتديثاهتا      
وأكد املشاركون أمهية تسريع    . الرامية إىل دعم الترتيبات الوطنية املتعلقة بالتنفيذ      ) ٣٠(األول  

ن هذه املشاريع قيد     مشروعاً م  ٢٦كان  (وترية تنفيذ مشاريع املستوى الثاين واملوافقة عليها        
  ). النظر
وفيما يتعلق بدور الوكاالت يف الربنامج، أُشري إىل احلاجة إىل زيادة املساعدة املقدَّمة               -٥

، ال سـيما يف     املتكامل املعزَّز من أجل بناء القدرات وتنفيذ املراحل املختلفة لعمليات اإلطار          
  .إعداد املقترحات املتعلقة مبشاريع املستوى الثاين

 للربنامج، أعربت أقـل     ٢٠١٢ويف ضوء تقييم منتصف املدة املقرَّر إجراؤه يف عام            -٦
  . البلدان منواً املشاركة عن التزامها الكامل بتيسري استكمال هذه العملية بنجاح

وتوافقت اآلراء بشكل عام بشأن احلاجة إىل مزيد من الوقت لكي يسّخر الربنامج               -٧
البلدان منواً من أجل االستفادة من التجارة الدولية واغتنـام          كامل إمكاناته لدعم جهود أقل      

  .فرص الوصول إىل األسواق

        


